
Hitler [Oletou 8"~emlll 	 II1I 
Nov& VQfk, 6 (Ur&mtl ' 'I~ tratado .de l\Ia ~ ' 1 4oH cIarAo tod._ .jud. t.ritol CID reuniu,. ,b 2..l0 da N' l-taque .. Gr6da, c:ooptfaodo.-. Jtet.dooe .. Turqu.., .. 

às ~ ..30 . h•.).-ANational~road~ lt.te : tratadó . entrará ·' ernvigor 11 r . dm o do mn>Or pd. par• . • nov•• .Il• .•. . mll '-. " . . RW...... PnuI("A," H.....,. e6v\a. .tr. .I~ .•'. t 100 ... 
~~~ti~g u~:m~~~~i.Çaã:u~~ará~~~ imediatamente. • .. '. ~;:.:u'~.. para Te th .. ~~':'-q40 =u~J:-:.: VIdly, 6. - Orclenou o&Ov~• .. ~-.;. ftnbei.zad.e .1..... 

de Berlim, informandu que a Istambul, 6 (Reuter). _ A no" · : .. .. .. .-. . ....• "'.mo de AnlÓnl pu IM wrua DO que • lml:"~" fi" • nt<A- r I....m_ man1to1.ll(6e. 
Alemanha e.tava em guerra com ticia anunciada ontem, .egundo . Berhm, 6. - A.. ..gtode DNB DOt•• rCJIpeito. · . ·· ·:·Id!.~ ~o'"!!o.~lf!lI~o . : ~br~ : o ) OC>rI. tia. P.. pranll·bI. mo .ulorida· 
a Iugoslávia desde as primeiras a qual seria antecipado de 45 mlorma que, noataql1Cl .fr~ :"" • .. . .. ' . Ihto germ·llo.~lugo.lav.oet,,~. d•• t\",eram d.e hocur n<1. .. 
horas de domingo (hora de Ber· dias o fechamento de todas a. desta manhã, contra Bcl~act,o'. '0::, .~. 6. .- Notlcla.se. ~ue a co dhse de.taqu! às mformllC6U belwfdcu da Ortda e arl.~. 
lim). Diz a ~~~ que a ir~ad!a. escolas turcas, bem como outra, ram empregado~ 250 aVlOes, ·./ ~umama d,;cretou a mobIlização que, acato, publ!casse, . . tanha. - .. ":;:'>'-:' 
~~? fôra ~tr1g1da ao exercIto sobre a mobil.ização de ~uas Nova York, 6. _ Unia .ir.';:' geral do paI.. • . ~ten~s, ~ . - As tropa. impe· • .: <); 

tmão no leste. classes de r~servl~tas , produztram diação alemã, captada nesta ca: ~. Berna, 6: - Circulos bem in· r~• .ls bntàmcas que prestam aU-1 Roma, 6. _ Foi ' noticiado 'lU<: 
Londres, 6 (Domingo, às 3.20 certa e.moçao, poIS bem _most~a", pital, dizia que as tropas alemãs formados dIzem que a Ale,;,anha lIllI~ ao. gregos são. compos~as tropas italianas da Alb~l& otlo 

h•.) (U.P.). ,_ a rádio de Berlim a gravIdade da sl~uaçao cnada estavam encontrando forte resii· e.tá atacando aos gregos e IUgos· de mgleses, au.trallanos e neo· atacando os iugoslavoo., pelo ..I. 
informou que o ministro da Pro. ~~:Ol~salc:.';~;ir:~red~~~.s~in~u;;,i~~ t~ncia dos ingleses no vale dó lavos com 1.500.000. homens. aelandeses, , ' . 
paganda dr Goebbels comuni· .p. no Struma. Eotes, por SUB vez, Junto com Atenas 6 -- Na fronteira da . 

cou u; as 'tro as alemãs ini· tares como h~sp~tals, acantona· N.R. a rio Struma nalCe ó. ingleses, totalizam 3 milhões Bul ária: 0'- alemães erderam Wash1n~ton, 6. - - a St. Nor·
--'o 

ciar.:!. a marc';" contra a Gré· mentos ou d~...~sltos, enquant~ na Bulgária e penetra na Orêcia e m~lo de. soldado., embor,: não 10 t~nques destruidos ~o início man Davls, preso ~a Cruz ' Ver· 
cia e a Iugoslávia e ~ue, est~ ~~~p~d~es:~a out::s ~::;::. ser (Macedónia), ~esemboca?do no eltelam amda t~os em açao. da sua ofe~siva:. pelo~ gregos. ~f~~~ ~:~: ~:~~~:~:'I~~~e:~ 
manhã, a representaçao alema • golfo ~e Ór.fam ~mar Egeu). No : Berna, 6 . _. a governo iugos· 	 de dólares como auxílio inicial 

~:aA~~~:1 f:~ g::~:~: :r:g~,:,a Washington, 6. _ a secretário ~:~~~~~e r;~m~~ g~:~d":u.x!a~~ ~~v~':!:~~~:~~~ a~~~:ad~ie~~~~ no~~f:a~~ ~r~afo :~~~~~~~s~a~ à Cruz Vermelha Iugosláva. 
• .. de .Estado. sr. Co~del1 Hull, de~ americanos inverteram milhões estão causando vastos incêndios. zista contrB: a integridade naeio-

Londres, 6 (U.P.) . - A Radlo pOIS de conferenCIar longamente de dólares. 'nal, a multIdão afluíu para as Belgrado, 6. .. Até its 19 ho
de Moscou confirma que a Rússia com o preso Roosevelt, declarou • : Berna, 6. . - Diz-se que a Bul- ruas, dando vivas à Grécia, à ras de hoje tinham sido abati -
e IUloslávia concluiram ontem aos jornalistas que os EE. Uni· IStambul, 6. "- a gabinete tur - ·ária,.. associou ao Reich no Grã ·Bretanha, à Iugoslávia, aos dos 18 aviõ~s nazistas . ·'· ..,'J 	 .M' .8LACK-OUT- EMI IEcos e Notícias IDelgr:~~~~~~ - Pie· 
namente prel.a rado, do ponto , .." ··E;;·'I'i- .... ... ...... , ' ;.'..... d o
, . .i t· .•~ ',~ de-vista militar, o govêrno da A requerimento do sr. Baci 
Iugoslávia dedicou-se a proll'  Rafael Serrador , foi distribuido'. c ,1 . ; i f'. ... ~ ( ..tIJI." ger a população <'.ivil, na I"e	 ao Jui"o da 2" Vara de arlãosOvisão de possível ruptura das e Sucessões, Carfório de 2" Oli· 
host\11dades, e ordenou <lue, de cio, da Capital Federal, o pedi
noite, ao t;uQl' as sirenes, seja o MAIS ANTIGO OlARia ~ OE SANTA CATARINA do de abertura do inventário 
efetivado o escurecimeuto. Há 	 Diretor'gerente : AlUno Flores do sr. Francisco Serrador. 
meses estão prontos todos os a juiz dr. Antônio Carlos 
sen'lços de precauções anti- Lafaiet e de Andrade, deferindo 
aéreas, para funcionar de fór., ANO XXVI Florianópolis · Segunda-feira, 7 Je Abril de 1941 N. 8215 o pedido. nomeou o requerente 

inventariante. devendo. dentrollIaAII:::'\~~~~leal:adlo.telefônica --~==-......-_..:....-------------------~~-------_-!.------ de breves dias, apresentar a 
de nelgrado, em relletidos ('O· O elelaflo do I relação d e bens e herdeiros. 

Foi calculada em 15.000 con ·:~~~:~~f~l~nft~Z ~1,:~aS~~~e~I:~~,,~~ .ral. D. GaulI. 	 tos, para o efeito da dis t ribui· 
do, no qual todas as Inzes de- ('airo, 5 (United) - Falan- ção , a fortuna deixada pelo 
verão ser apagadas \lelos zela· do aos jornalistas, o gencra ll fundador da ttCinelandiaD (Rio). 
dores das casas, que são os res· De Gau lle declarou: ASITUAC~O NOS BALCANS. . 

No dia 28 de março p.p., 

:' )1.~s.,:~~e.d~-I\m às instruções. chy a declararem guerra à Grã- completou anos deidade 
, ponsávels por que os inquili· "Desafio os homens de Vi. 

011 90 
<~;~;:;~"; I_____lIiiiiiiiiiiii Bretanha e a seus aliados ". 	 o sr. Bernardino Machado. ex

presidente da Republica Portu · . . . De Gaulle manifestou, a se· 
guesa, que atualmente residei·AIUga-l. 1l1li. guir', que "certamente Se I·egis·
Quarto ...c6modo, hlgl trarão oull'os incidentes simi
 em Paredes de Coura. 


......."'. ~a CAIai OU \lares ao de Nemours; Ilorêm 

Mll.n .. PIIf_'O SUlÇA, • não liaverá estado-de·guerra 

JU IIt.... J.alôr.I3&. Am· entre a França e a Grã-Breta
 Procura vir o aoúocio da 
....,• ...wu: jara pllital nl!a, porque a opinião pública
I' Irlle. c:, ' nacional francesa não permiti 	 Casa Oriental 

S• ., ria tal atitude do govêrno. O oa 3'. página dista Idlção 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~!!!~ 110VO francês é, hoje, muito di· 
• IRdCaatrl.":CIO 'ilulIIl. ferente .do, ~ne f~i no momento Vich, • a FraRca de 
.' 1110 ... .ulli'ill~ _ ~n~r;:;~~~~ :e~~s~~u.~t~\~~~ 	 oulr6ra •.. 
Sdln~y, .5 (Ro). -:- A crlaçao xima nem que será fácil , 110' 

da. Industfla de la~lmas de alu- rêm estou convencido de qne ~Io~"on, G (U. P.) _.- Aerc· 
mmlo na Aus~rá~,a cons.tit~e ela será itnllosta pelos que se dita-se qne a Embaixada [ran
o pr~nclpal obJetIVO da nllssao batem pela liberdade. O exér ('esa e lll Moscou recel)('u IllUa 
confIada ao general S. R Ro· cito e a armada da França LI ltotifi('uçào dl'(;ulal' (~Onl ins
nald Ch~rle8, presidente. da vre têm feito esforços apreciá truções de "khy, s(!gulldo as 
Assoclaçao dos EngenheIros vels nesse sentido". quais deverá evitar todo o (~()llRenes, que chegou a esta cida tacto (~O lll OH dil,loma las bri 

tállicos. 
A pcgar de se aeharem rôta~ 

deÓO:e~i:r::r~~nald Charles Precisa-se ::I:~: 
reallzarâ pesquisas, afim de quarto mobUlado, Im cala d. a s re\açõe~ diplomáti,'as cn
verificar se é possível produ· lamiUa. com ou .Im PIOIIo, 

zlr alumínio com a utilização para caiaI. 1010rmaçõ'l lIara -Ilustre d-ama trabalhando como o .CONTE VERDE- tl'C a ~' 1'Unça (' a Grã-Brelanha,
as duag !'mbaixadas nesta ca·dos depósitos de bauxlte exls· '11a redaçl'á, Foo. 1022. 

Changai, 5 (R) - Nota-se I.ital mantê m ('ontado amig·tentes na Austrália. 141 3v·2 engenheiro-maquinista desusada atividade a bordo do toso.

Transfusão com sangue Lisboa, (Via aérea) _ Deixaram o Tejo diversos navIOs de ~~~~~: ~'!~J:~I,â~~:~~ ~~~~:~~~ bo~i~~e-~n:~~~x~d~~: ~::~;I~ê:~ 
conservado em garrafas ~::i~~r~:;i~;:~a~:~a~~: ::o:~h::~r:'~~~~sa~'::t;;'~C::~PO. Es· ~~ :~~~~:ir;~~~~~n~c:~:::~~ ~~{~lci~~~n:~~~nt:'ne~~~,hYd!~~ 

Estocnhllo, G (11.) - o ciru..gilin t.ll1llmlàlU'ias dh·;sinnúdas. Este Para reforçar as tripulações dêsses vapores, vieram de Liverool sés", partindo para Kobe, onde gostou o govêl'llo de seu pais 
dentista rinl:lluli·s professor S. A. Sal1Ulu.' fui quasc todu emprcgado. 14 oficiais c 47 marinheiros ingleses, figurando entre os oficiais serA armado em navio-auxiliar por não ter estabelecido lue
n~ireldt, dc H,elsinki, u<uhu ., Ic ~u. A . h'ansru:";,, Jazi•.se f.cilmenle . Lady Vitória Augusto Drumond, dama aparentada com a lamilia da frota de guerra Italiana. lhor contacto COIll a Embaixa
},IU"Rr na rl'\'Istll mlodlc:) "~orthsk As t'Olll!)IIClIÇOCS ('rum rarns (> r('.. eal britânica que prestBrá serviço no vapor cKiskos't como en.. da alemã em l\'loscou. 
Medicin", um UI"Ii",) tom que Irntu SUIlU"õllll In'incipalmcntc dI) sanguc r enheiro maquinista sob ri&oroso inc6&nito. . Durante o dia. ~ gra!1de na

~~s ;i~;~~,~:~d;;~1f~i~;~~~"~~;:~:I.iza. :~::.~;'~Io:I~io 1~~I:;;\·tr~~~:::~,;:~ll~';oE~~ g , ~~~~~~~7:e{e~ebae~~~~n~!~~nt: .,,110. popul.Cio 
I'afl' l:ozcr o Iransfusã", de ,ali', ,Icram ~e,lI:io Ir;', liHciros alaques ARAUJO OLHOS, OUVIDOS, ultimando os preparativos para Budapeste, 5 (H.) - a pre-Dr~ue no ,·aml.,,-,Ic·"alalha, ,hz ")lro· d,· hem,,"se. deixar o porto. feito de polícia de Budapeste, 


fcssnr IIrirololl , s,-, ha\'ia um lIIéloctu I c,,,,,,, Ollltlre"o rio .,allRue con· • -NARIZ, GARGANTA Informações ainda não con- agindo lia qualidade de ehefe 


~;:::'~I~:.' ;';r:I~I,I,~ot('::~e~~~o~~:e i~7il:; ;~~\":~~~'~'h~,,::r;;~I~,I:::~c';\~,I;'::~i~:.u~~~ Especialista. assistente do Professor Sanson !~s~a~~s r~~~~~oq~~; ~~R~~= ~~I~~~e:,~ Ó~:~~~' ~~:~1":0~~1~'~ 

da Comis,,;" Sue"a, dr ~1I"rdar o silh·". s.h·andn·se :ossim " vida de do Rio de Janeiro. osung por dois destroyers jallo- lação é obrigada a Illunir-se do 

,aUR"C elll ."arrara" I.ro\'idlls de ' ~ III:O "cnlonarcs ,Ic reridos. I Pela maDbA das II à8 12 1/2 neses, que o escoltaram até O matel'ial necessál'lo de defesa 

rolha l11e"an""" lorno,,·,e IlOSSl\'", ("nlu te. ~ A' tarde' das" às 6 1{2 . Japão. passiva. 

COllleçar o Ir"hall"" "111 m"ssa, nas ALUGA SE C Itó i . R V't Me'lreies 24 Fone 1447 ai ai _.

li. c"~lrais ,Ic Sll""'''''' CSlJalhad". __ onsu r o. . ua I or . ' , Detido o avanço it o- emao 
l1 "A~n;;orra r:os fj""""m "cp"sita,l"s Otlma call ara o.góclo, Im ,.' . C;:~i~o, 6 (U. P .) - . as clrculos aeronãutic,:s dizer? que
1'1" alguns lu~"rrs ,I" rclllUllardn da '0010 clntra' da cldld. Crua .Eslr.l. V.r.....h•• di,assusladoS da ....rr. a RAF mletOU o bombard~o d~s forças Italo·alemas que tinham 
linha de I,·cnh'. em'a ,\(, :\,(11111 gar· Iradlot.l. 3), I Ilmbtm .1 um ar de lU. .raca . começou a avançar na Clr~nalca ao mesmo, t~mpo que as f~r' 
J'alas, ,Ie -1411 ccnliu"'I ..... cúbico. de v.nd. tod. I mat.rlll d. fi· Moscou, 6 (H) _ "A luta Madrid, 7 (~, N.). - Infor'lçaa do ~eneral Wavel1 se. retIravam de Benghasl . a. meom. o~ ~tr· 
s:O"8I1e - ulgllma. ,·cnl.n.. dar. brtca d. art.fatol d. coun. entre aR potências bellgel'nntes Ima-se que fOI am . Iecolhldos, culos dlze~ que oa ataques da RAF fora~ coroado.s de eXlto. 
'I"nis vind"s cl" Suéc/" - roram A tratar com o IlroJrlllirto pela conquista dos Baleans en- numa granja de Ctudad R,eal, . <:atrl!' 6 (U'. P.) - ~ . E~tado MaIOr comuntca . que as 
t1l\'inclas p"rn a Iinl", dc rrenle, 10glDlo L, .llrlo, trou em lIova fase no dia 27 de uma pomba e um rouxmol tropa. bnt~mca. detIveram o lnt~mgo, a I~ste de Benghazl 
"rim de Ncrem cli.lrilmidn. enlre a. 142 v.2 Mar o" _ escreve o "Estrela I procedentes _da Alemanha, de CaIro, 6 (H.) '7" Anunc,~.se_ ofi~lalmente .que o avan~ 

V 	 ç Ih " - d E é Ito alguma reglao talvez acossada da. tropas Italo·germAntcaa, em dtreçao leste, depoIS da ocupaçao 
erl~: a , orgt~o o : ~ • pelos bombardeios aéreos. de Benli:hazi, foi detido. A. tropas britânicas dominam compIe· 

:;OV ICO, e~1 ~r g~ COt a ~a Também foram recolhidos um tamente a situação.O,. MADEIRA NEVES- médico e.pcci.li.t. em o aos acon ec men os ugos a- canârlo, que deve ter viajado I,:;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;__iiiiiiii;;;;;;_____;;;;;;;: 
vos. _ . da Bélgica, em linha reta, uns 

O ~.~enclonado orgao verlfilca 3.000 quilômetros, e duns \lom- Compre no VAREJO por preço de ATACADO ' 
que esses acontecimentos e e- OOs urna da Dinamarca e ou

~~:~n aO o~Z~f~ :~:~~ :~~~ tra 'de Paris. ' 
DOENÇAS DOS OLHOS 

Cura0 de Aperlelçoamento o Lonlla Pr'Uca Do RIo de JaneIro 	 ADQUIRINDO LOUÇAS, VIDROS, LÂMPADAS 

Con.ultas di.,i.ment~ P·~·I~~:~~.:T61:.'f. t:Q~~" mente o futuro, com firme con	 e artiqoa elétricos Da 
fIança no Exército Iugoslavo" , &th IrIat.., ......er, 

COD8ultõrlo: Rua JoGo PIDto D, 7, sobrado - FODe 1467 O jornal re prodnz, Iguale Te... brolHllllte? BJoth co. l_' CASA RADIOLUX 
ResldêDCItS: Praça Gelúllo Vargse, D. 10 - FODe 1504 mente, os comentários favorA- lIJle\4IeN_a...... Rua CODselhelro Marra, 7 

1886 ta ~ li OORTaATOIII&_-------------------.'vels da Im\lrensa turca, 
!f 

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina

http:Anunc,~.se
http:ferente.do
http:J.al�r.I3
http:Notlcla.se
http:6v\a..tr
http:ANational~road~lt.te


~2 - __ .r~=~ 7~.~Qd~I=*~.a~...............................
__________________________~'~0I::1M:;:S~aü:~ · .~

JUVEIL~ "I ~ ~ ~ 
{, L I • -,~, L _r;,Ã;i;·yi~;i;··Õ;-:ll 

: Por to Alegrc--Florilnõpoli.·-Curitib. :1 

o REMEDIO ABENÇOADO 
:POR TRES GERACÕES 

Moléstins dos rios (I coração 
o TONICARDlUM \6Dlr.o rloa rloo e do coroçlo llrupa a 

bexiga, OI r108, aI ntlrlte., I: rei,}s, có lIeaa renall, aumenta 88 
urlo... Tira aa 10cbaçGoo dOR pés e ro.to, bidrop.las, fllta de 
ar. palpltaçGeo, d6reo do coraÇao, asma, bror.qulte aom6t1ca,
arterlo,esclerose. 

Rell1éJios das tienhoras 
E' o tônico utero-ov6rlo SEDANTOL que restitue a oa i1de 

perdida pela aoemla, palidez, mngreza. faotlo, f10r~. braoDas. 
regulador das visltao, das do.nça. dO utero, ovarloo, evita 
u hemorragl88, aotu e depola do parto; cootra todao as eoler
midade. das lenboras de qualqud Idado. 

. LesOes do cor'ação e asma 
contrau~d~p~i;~'T~~~~c~~d::"t.~l~c~. ~~, d;aIPIfi~!ôe~IlI::I~: 
mento da. " li e artéria.. b,oDqulle ...maUca, aneurisma,
.lIlIIa e reumatlemo. le.lleo. olUl8aço, urlDu e_CRU"" e d6reo 
00 coraçlo pootada8 00. rIo. e lr,cbaoGN. 

Aos fracoR e convalescentes 
Devcm UFar o STE!\OLlNO. Que faz engordar, aumenta o 

vigor dos mllseuloo e doa oervos. Fortalece o saogue Das pes,
lOas a~êmlcaa Evita a tuberculo.e, cicatriza 08 pulmGeo doentea 

::Ufo:u1adapà~~00':l ~~~~:O~:Dr.~ltg ~e~::I:~ta:, r~~::e~::'-~ 
coovaleooonÇ8 fi raplda. 

I ~!!oiJ~!~N~ !:>U~}d~' ;,,!!~:!~~~is~!!!? hlflll., 
eczemas, lumo,.•• dartbro•• e'IJlobaa, li itulas. purgaçGes. fer 

. , daa, °Ú~~~~·de~:;'~~~~~Bql~:U;.o':~I:~. corpo. 10nlll08 (l eogorda. 
Vepoalúrlae. todao ae droj/;"rla8 <le Silo 1'uulo • 1110. 

AS SEN HOUAS DEVEM USAR 
Em 8U~ lol!. lIe Inl'n;1I : ómenlp o MEIGYPAN, de 

iraode pOdl'r higllohllJ, coulrll n 0: é8 ' i8~ o'.nlog!r.~bl 
IU8pe ' I~8, itrl!tçÕes v: g n" h , corr!menlc~. ~lltl(>S' 

Uab uler"'vcgln&18, m~I.jIl':! e "'d~ .0'le {lI! dl'Onç" 
I ,c~ s e Ira!)(l~ PleSer'f/llly ., Dr{:Il<,I~ Pi ctJ~cu, l/l". 

,'j!. 

~~~ .... ~ 

\~ ~"i~~ ,. ~.. 
\ . , A lalta de vivacidade. a trist"za ou 50' 
• breludo a mdolencia que loma o Irabalhmbr 


I /. iIlcapaz de p íoduzu o que se e spera d e He 
~ _ e que eUe. de reslo, p6cle dar - não e a Pre' 


. qulca-Vielo; é peOI: li a Pre\1Uica-Doenca, a caracleris

; lica da "OpUacão". do qual é um do. symplomas mais 

i .xPress.ivos. 


• ;:0 Para combater essa pregulça doenHa. basta tornG:J 

; a "Neo· Neca1orina"~ que restitue ao enfermo a sCJuoo e 

I a cIi..posicão pma o trabCilho, 


A Neo - Necotori"" li um vermilugo poderoso, acon

: dicionado em capsula:::: rOSe<D contendo telrachlorelo de 

'. carbono em solu:o oolido U optilnomellle tolflfado pelo 

i~ organismo humano. 

I IV E O ~ ~ E (j A T __~. n J N A 

Antenor Morais 
@ipuPÇJjão Jc)gntista 
Das 8 às 12 e das 15 às 17 

Miguelinbo. 6. FLORIANOPOLlS. 

• ! 'viço d"rlo de p ••• olro. e eDllom'Dd•••Dtre ..ta capital , Cur'Ub., co • 
• .~I1i.. Ih 6 flor di 1 b•• r~c~b.ndo paa..,.lro. p.ra IllJII, BlulllfDIU, • 
• Jal'lI guà, J"lnvllle , ,comllg a çi10 par ll SIl()Paulo ettlo,n()d~~ lm,clI.'Il. • 

;•• ' Saidas para Porto Alegre, às 5a:s.feirasedomlnQ'08 : 
'. às 3 horas, da manhã. , ,", , . 

: Informa~ões C passagens: Rua Felipe S~~'midt: 
• (Edifício Amélia Neto. junto a Loteria Federal) • ORÁ-Ui",,::: 

P.~.·"D" Impr.'Io' -...,. .. ~ duo, doa cab............ _ 
· , ., d•••••••••• ..,................ ...............................
~ 
Vi"':.:'.: ~.:=_ 

PROCURADORIA GERAL UI. ,umlne illilii• •-."I.,. ......... '..
' .;~'I_ . ... 

L61~IOAS llIRU6~A ACIDO URICO 

(da Ordem d"S Advoga, 


dos do Brasil) 
 S e todos comprehendessem 
de quc vital importallcia para 

Processos fldrninistrnti a saudc é o fUllcciollamellto SIIGUEI SIIGIII SU.! 
regular dos rins, não ficariamVOA e nus lit'!lü[tiçiies um só dia sem tratamento emPúblicl!R , llpgi , lo8 de caso de fraqueza dos rins.MarcRs e P!ltt'nl~s nll SANGUENO lCada gotta de sangue do nosso

Pro/lrledndl' Induslrifl!. organismo tcm dc passar pelos
Nalura\izRçiit' 6. rins para a hi serem filtradas 


todas as impurezas e tox icos (F..........1)

Av. GRAÇA ARANHA. - sendo de<ltre estes, o prin E' o UDlco forllllcilnle DO26-'1', sala '11". cipal, o ac ido urico. Se os mundo com 11 elemenlos

rins est iverem fracos demaisCAPITAL FEDEHAL 10Dlcos: Phoaphoro, CIII
para effectuarem rlevidamente essa tarcfa, o acido elo, Araeolalo, VilDcldillO,urico é transportado por todo o corpo, formando 

:10 - 8~ elc. Com o seu uso DO fimcrystacs ag udos, que se alojam nas articulações,------ de 20 dias, Dolll-ae;causando inflammações dolorosas, rigidez e, final, 

mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os 1 7" Lcnol...eolo ler.' 

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calculas, dia fôr\;1I e VOUI Immedll

fledras ou infla:nmação chronica. 
 I1 do Ipp~tlle;

A fraqueza dos rins, que p6de ser facilmente reconhecida pelo.. I'--DcupplreclmcllIo per
:\ppatccilllcnto de dôrcs nas costas, sensatjão de peso e ctlllsnçt. 
geral, deve ser immcdintamentc tratada por mcio das P ilulas De \Vll ' c:om)lelo d.. d6rel de n· 
para os Rins c a Bex iga. Agem directamcnte sobre os :-ins, tonifi . b~I:" 1010.01. c oervOIII
r.anrlo-os c &uxilianrlo-os a climir.ar todas as impurezas do orga~smo Il10; 

A venda em todas as ph3.rmacias. Compre as l~gltjmas 3·-Com!:!.le r.dICtlI d. 
depratlo oervo•• e do eIII 
lIIIIITecltaeolo de _bOI OI 
lezol;Terrenos no Balneário Pilulas DE WITT 
 ". - AIIIRDto de pel.

Escolha iâ o Seu lute de ter-I VlrllOdD de 1 1 11 kllol: 
reno no Balneáritl da Ponla du PARA OS RINS E A BEXIGA O SllIIleaGI eDlllllrlQ·
do Leal . As construçOes aumen indicadil9 para Rhellmatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Distllrbios de d~aC:uurll IcleolltlCllo
tam. A planla dos terrenos aCha-I RCllaes , Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidad('~ Cplollu do d,. Mauoel So.produzidas por excesso de acído urico.se com o sr. Arl Sanlos Pereira ". deColt",que se acha encarreg~do d" 

venda dos lotes , 


FÁBRICA DE MOLDURAS "sAo PAULO,. Antes de comprar um Rádio-Receptor, 
Anexo AI&iler de Pintura _ faça uma visita à firma 

CARLOS BRANDAO 
llep,oduçÕCH " ampli' ções urIiSI:C"S de 1'6traloo a ólco. 


pustel, rralon e ,éJ,Jn . Mohlu'us ovnl s. Cil l ed rüls (flmerlcbI181-J 
 GERKEN ,& elA.,t"lonus IduRO cnbrç." 6 ,,~I()I: ga". qu. droo de e.lilo ti meda

(bõer'. FornecpmGs ludo ~er vlço completo rom , 'Hros conveX08 à rua Felipe Schmidt, 34 

ou planos. de todos I" Ilpos e lamunbo.. Retrntos reticulados. 

Porta retratos em celuloide (ostlle) marllnelt' ): Novldndo. 

PEÇ ~M I I~TAS DE PttEÇUS ILUSl RADAtS CO M TODOS OS 
 Agentes Autorizados dos afamados Rádios 

lJF.1'A~n~S · CARLOS llO'fELHO. 450 ,- Tcl. 0-1720 ,- End Teleg. 

.CARBRAN. -- fÃO PAULO,


Cbamamos a "Ienção ne OI dlstlotos clte:!lcs sobre o cau
 PI-IILIPS 
cel amento do aumeoto de 15% que vloba s"odlo laturado a mais 
sobre os preços de VI catalogo dP.sde Outub'o de 1939). Vendas à vista e a lon60 prazo 

LLOYD 'BRASILEIRO 
-"PATRIMONIO NACIONAL" 

LINHA ARACAJDjPORTO ALEGRE (Para o Nort!' 

00 Sábado, e para o Sul oa quarudelra): cCOMTE. AL· 

CIDIO., cCOMTE. CAPELA., e cANIBAL BENÉVOLO. 


LINHA PENEDO/LAGUNA: cMURTINHO. e .MIRANDA. 

LINHA tll0lf'J~~~t~Lt:rl:t:JEIsNASCIMENTO •. 

FRETES DE CARGUEIROS 
• VAPORES A SAIR: 

PARA O SUL: 
ANlBAL BENEVOLO: dia :6 de IIbril para Rio GrllDde, Pelo
la8 e Porto Alegre. ' 
 P[ITORAL D[
COMTE. CAPELA: dia 30 de abril para Rio Grande, 

Peluts8 e Poria Alegre. 

PARA O NORTE: ""'ANGlrt)p[ LOT[N~[
COMTE. ALCIDIO: dia 12 de abril pflra Paranaguá, 

Santos. Rio de Janeiro, Vitória. Caravelas, Ilhéus. S. Salvador 

e Aracajú. (: O RtM[IHO ,INDI[ADO 
ANIBAL BENEVOLO: dia 26 de abril para ParaDaguá, 

Sanlos, Rio de Janeiro, Vitória. Caravela8, Ilbéu~, S. Sal

vador e Aracajú. 


DEPENDA OS SEUS INTERESSES, DANDO PREFEREN

CIA AOS VAPORES DO LLOYD BRASILEIRO. 


Agênr.la-Rua /oao Pinto. 

9 - Phone t007 
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-Visõet3 da guerra 
.. COIISBIIO(Fotos de .British Ne.... . . np«iala pettI O ESTADO) ".VALBJ 

UNS IOIIS 

''A A. "1
LIíIH~. 

--=.:.:...::-=.:~_____"...:. lançado ao mar, de nUlit._j, do Império é dos estaleiros britânicos. 

O eftrcilO brillni<:o adotou a melralhadon Brrn de rOCO .ut~ti('O. ali•.."..., s.oo balo PG1' m inuto. e achou que esta arma é mais eficien'te quando usada segúindo o método acima. 

Os caças «Fulmar ' da Arma Aérea <lia Marinha Real Britânica possuem uma velocidade, um poder 
e uma agilidade que OS tornam comparáveis aos famosas Spitfires britânicos campeões do ar, 

Aquí vemos um -Fulmar. em exercícios de amerissagem. 

'G'ÃOfa"faJ,ig,: 
!SPECTORANTE ENERGICO 
ANTISETlCOPOR EXCELE"CIA 

AfECÇÕES DAS VIAS RESPIRATORIASr_f» 
~f:!:;::'Ye6 

V. PÓDE TER MAU HALlTO SEM SABER I 
178 DESTRUIDOS

re1l05. das gengivas mollcs eA ~~~~":,a ~~v~o:~:/c~i~~~l~ das carics dolorosas . Lon<lres, r, (Hcllter) - O ~li
que penetra até ós fcndns es· Por isso é que ColAnte limpa nisl.... io <lo Ar inforllla 11111' fo
condid;J.s en tre os dentes. Li  r ea lmente os d('ntc~, f·nlbe!· runl destruidos I 'jS aviões ita
vr;J. -as dos rcsiduos de ali · leza, conserva n~ gengivas 

mentos c das bactcrias que si'io firmes c s:1dias c o halito per


lianos 110 mós <le ma..ço últi 
8 maior cnllsa do mau halito, 1110, lJ,~sl~s, I~:; foralH ahati/losfumado. P asse ri us.lr C OIj.!:llC 
dos dentes embaçados e ama~ hoje nlC.imo. {! 1l1 ( :omhat(~s a4"l'em:, :!J. IH~la 

artilharia e :12 ll m:itl'uidoH (!)l\ 

tÜl'l 'U , 

SEMANA SANTA NA CATE

DRAL METROPOLITANA 


~~~d~')~~~:r2:};~:::~~~~~l~,::~:~~~:::;,~ri:'ir~',~:!;C~~)~:)'~~:~~'i~'::'::,: ')~i,~~~i,;~::,:;~::(~'::;~~: 
!lia ti - IJ(HlI:\(;() DE IIA~I()S - As 111 Io",'"s lia """'Il:o, UOlltiio CASA MISCELANEA . distri · 

buidora dos Hádios n.C.A, Vir·o~;,:::~:J:·;:;):;;:;:;~,~J;~I:~:;:~Sli:';~~~~~·I::i~~f~~'n~I~~~~~~)I:I:i.:,ll~i,~:~;:~:~:,i::;::~:'::ii~::~::~ ctor, Válvulas c Discos, - \lua 
A segui.', lJl'oc issilo em tol'JlO l' )lor dentro do templo. Missa .-.ulcllc c Trajano, 12,
cH nlo da Puix;io, Às 19 hO~'as ViU-SaCI'H. 

lllA 9 - QlIAHl'A-FEllIA SANTA - Cunfissõos 1101l'01lIIe o dia (u Quer ser felIZ ? 
Em negOCiaS, amores, ter sor

te, saúde e realizar tudo qu~ 


pelo menos lIlllU \'cz no allu, c <lo Ile\'e,' coo'l'ol<llu da desobriga, As 18 deesja? Mande li100 em s~lIos 

hun1s, oficios clt! TI'I.!\'HS c conlinuuçãu das confissões. e escreva ao prol. Ornar Khiva, 


Caixa Postal, 407, Rio de Ja


~:~!~!1~~:::i;fI:i,::,i~:~i::I~(~~~::~;~~~1~0~'~,r~~~1:~::7::~,~:~::~k'~~~J~;I~~~~;;{,:;iE 
nhã~)L~I"~::, ~r~~:i~~·:~)-l~:.E!~'~x~i~~·I~~'l~. À~~ ~r.h~I;~~~l~p~I:~:~I~U~~::~~:= neiro, que lhe indicará o melo 
no, c elll que tomll r ão pari c luclas us Jl"llIanduflcs c Associações t"cligio de obter tr{umpho, prosperida

fi hp~ih·.~1~:!iI~~1 l~:~:,il!Hk :~'I1'~~~l(~!~~~l~~~I:~S~1 ~tl:~I~~~~I~l~\~:r~l~~~I~~~j~l' l~~!~~~~:~l~nl':~~~ de. ',, (!u na s;tl'uie . N;'h, 
Titulu!'. Seguil'.se-Ihe-:l0 :IS dl'mais, de Hcôl'tlo Culll a 1isla c~jstl'nlc no 
(onsist(Il'io tln Catedral. Os cll' IIUlis fiéi ti, qualqucr (t1l(' st'ja a sua cu

:,~~~~.r iSc tif~l' ~lll~i :::~d~ll~lL,~~~~ ~~,~~~n ~~·:U~'I~J~.jí~~~{~~SSAlJ)lj.:llj)8~n·YF~IC'~I~, li::: Os Melhores Médicos d. 

ICl'culadn J1l'lo helíssimo c im)mlll'ntl.' ato da SAGHAÇ,\O DOS SS, óLEOS, 

IIEI'OSIÇ"O DO SS, SACIlA~IENT(), ele, Às 18 hUl'as, Ofid.. oIe 'Ih
 Mundo Aconselham oUso...' 
\'as, a que Se scguir,,'. a tocantc l'cl'imônia do IA\ 'A-PES, curoada pelu 

~;J!~~~~~~ !!A~~{;~~~, :~~~.S~ C~~~!l. l:'l'l'i~~~' {~P~~il~ll;~~I~!:II~O 'a~x~,~::~li~ 
I)UI'ta da Cateural. 

DIA 11 - SEXTA-FEIfIA SANTA - As 9 horas <lu manll,i, ~lISSA 

DOS PHESANTlFICADOS, cum assis ti'nda dc s, excia, I'C\'I11:1, o ,,'. 

Arcehispu, Dus H us 15 Iool'as, HOIlA SANTA, As 18 JlUrlls, Oficio de 

TI'cvas, c CIII seguida, PHOCISS_~O DO ENTEHIIO, como dc co,tllme, 

indo o esquife c s. excia. I'C\'ma, suh o pilHo, c ohedccclHlo :10 scguinte 

ilincl'it ..iu: Praça 15, ruas FclilJ(! ScIUllitlt. Jerônimo Cuelho, Conselheiro 

~hlrl'a , Pruça 15, l'nas João I'jn'4>, Halcliff, Tjrudcn tcs, f>raçu lã, Ca. 

tedral. Terminada " )ll'ociss,iu, h,,,·cl'ú SIil\MÃO DA SOLEDADE, 


DIA 12 - SABADO DA ALELUIA - Às 5,30 llOr:ls d" lIIulIhoi, lIell

çãu do Cirio 110\'0 e FONTE 8ATIS~IAL, As 9 louras. Missa llc )'onliri

cal, cum o ctlnlico das Alcluias c do MAG~IFICAT, l1u Cionl da Miss..1., 

incontcst;'lvclmcntc 11111 dos aios lilúrgicus mais helos tlu uno. 


DIA 13 - DO~I1NGO DA HESSUHIIElÇAO - As '1,30 horas da ma

dl'lIgada, rHOClSSAO Cl '~1 O SS, SACIIAMENTO, 11111'" " lIual se tlede 

o máximo rC!jlleHo c tlc\'oçiio pUI' pUl'lc dos fiéis. As 10 hc)J'us, missa com 

assislência pontificai; Sermãu da Hessurrcição; publicação das illdul~ 

gêncius. Benção POI)al. As 19 horas, Coroação de Nossa Senhora, com 

sermão de circuDslancia, com assistênciu de s. ('xcia. re\'lUa. o sr. Ar

cebispo, de acôrdo com o programa, que scrÍl oportunumcIltc llUblicado. 


Consislório da Calcdral do SS, SaCI'IIlllcnto c N, S. dns DÔl'es, aos 

2 de 	abril de 1941 , 


Mon.enhor Harry Bauer, Cura <lu Cnledral 

JOlé Renato dI' Sou,a. Provedor 

Heitor Dutra, 1° Secretârio. c" 


t••;. '••'•••~.o•••.:•..•••.•,.~•,..7.;.'w.i;•••••••• 
• 	 A •I SEDAS PARA SALDAR: 
: Durante o mês de AbrIl : 

: Aproveitem as Qrandes re,duções : 
: de preços de todas as sêdas da : 

i Casa Oriental 
: A CASA DOS PREÇOS BABATOS : 

05 sucessos das forças motorizadas britânicas contra os italianoto bO Pr6aimo Ori~te , lo Uni In- I RUA CONSELHEIRO MAFRA, N. 15 : 
çentivo para o Exército Real Mecanizado agora em treinamento na Qrl·8rt.t&l1h• . Aq ..! v • • • 

lima reuni 50 de tanks na escola de treinamento de 501d~ du forçu motorilada... • ..................................... 

I 
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>1Com,p~n~ja <; c~A'iª,nQª ~a Baia.i·Ê;p~ê;;··N,;;~·~;~i;;~~:H~;ii;:~!I~~~;~~~J~ 
Fundàda em 1870 Séde: BAIA 

• Transporte r~pido de passageiros e cargas com o vapor cAnna..; • 1?' Allliens foi nllla das cidades &quros Terrestres e Mantimoo · • unicamente de cargas com o vapor "Max". • mais atingidas pelos hOl'l'oreH 
li e dos 011 sél'iallll'ntt~ nval'iadoioi 
• 
• SAlDAS MENSAIS DO PORTO DE FLOlUANOPOLIS· 	 
: 	 Linha FpoIiS.·Rio de Janeiro ILinha FpoIIS.-Rio de Jajelro linha Florianopolls 
• 	 Escala l!:ia~~~~~s.Francisr.o Escala S30 Francisco Laguna 

• Transportes de passsageiros 

: e carl:as. Transporle de cargas Transporle de cargas.
I 
• Paquete C. Hcepcke I e 16 Paquele -Max' 
• 	 I':tqllele -Max> 
• Paquelc 'Ana' dias li e 23 dias 7 e ~2 
• ,1i~~ 2 " 17 
• 	 Salda â I hora da madrugada. 

" E b S Saidas .15 I" l1"r.' i' 111 ' 1 Ndcl;l~ ~ I h, ·, " d e 
• 	 ro~ a~~q~~ ~~ h~~~s"~;:a~~~~ m;"lru ~ad" . 
• peras das saidas. 

Ordens de embarques até ás IOrdens de el1lb,,"qlll'~ ,,!t' Ordcns de embarques a;~
• 12 horas das vesperas d~s ás I~ horas I:iS 12 lias vcsperas
li saidas. das saídas. 

Cf . .- _. -. -- - .. -.. 
• 
: Observações: ~rS~ta~S~;Ji:~t:e~ãp~c~~~?;~là~ ' d~0 a~~;~~~~~ri~, d~~cC~~\'1 
• E' expr~~~amente orohibid,l a acquisição de passagens a bordo dos vapores. 
(fi .Rita M~:~:~. o movimento di; passageiros e cargas é leilo pelO Irapiche sito á 

G Para mais inlormaçCes, fi .. séde da 
~ Ernoresa Nacional de Navegação Hoopcke
O á rua Conselheiro Malra n.' 30. 

6••••~~.oa~••Qe$•••&••••••••••~~®.~~Q~ 

:AS CHUVASI 

A8 WUDANQU BRUBCAe DI!: TEMPERATURA TRAZEM OOM
1100 UM RESFRIADO. Ql1E. QUANDO MAL COMBATIDO. 
PRODtJZ UMA TOS!)!': fMPEiCTiNII:NTE, O QUB EQUlVALa 
D1ZJ:ft - OAlllINHO ABlmTO PARA ORAVEI! ENFERllIDA
DaS, TAEII COMO: BRONCBITES, CATABRUO PULMON.... 
DOa HA. COSTA. I! NO PlEITO. DEPAUPERUlENTO' • 1lJU, 

I"&AQVKU OEIIAL, P'ICANDO. PORTANTO. O OROANIUlO 
PftKDIIIPOIITO PARA UM DOS MAloaa PLAOIl:Ll..Oe DA 

IIUJoIANIDADJ: A TUBERCULOSE . 

USAE O GRANDE TONICO DOS PULMOE" 

VINHO CREOSOlAD~ 

o. PII. Ch . JOAO DA SILVA SILVEIRA 

QUE FICAREIS FOItTE E ROBUSTO 

IlECONS'flTU 1:- TE DE I,· ORDBM 


PODEItOSO FORTIFICANTII 


1L_<____________.._-·~a_____ __ __.._~ L~ ~_D_A A_-·_~ 

~»:-._--------------

CrMito Mútuo Pre~ial 

Proprietários: J. Moreira & Cia, 

FoI entrl'gue 
resldeute 

neta 

contemplado 

MARÇO 20 
ao .;>restamisla Germaoo Laugbamer, 
em Htlosa , pussuidor da cader-
D. 9.371, o prêmIo que lhe 

coube 	em mercadorias 

no valor de n. 


6:250$000 
no sorteio de 18 de Março de 194\. 

ABRIL 4 
SEXTA-FEIRA 

Mais um forroidávelsortclo a Crédito Mutuo Predial, 

realizará no dia 4 dI' ABRIL. com um prêmio 


em mercadorhls no valor de fa. 6:250$000. 


Continuamos pagando o fUDdo de reembolso a 
todos os .;>restamlstlls cujas cadernetas lenham 
completado 10 anos sem Interrupçllo de pagalllentos. 

I Dr. Remigio 

CLlNICA -MEDICA 

Mulestias irolernas, ue 


~el\h()ra5 e Crianças em 

Oerp,1 


CONSULTORIO : 

Rn1\ Felipe SchOlidl- Edili

ci o Amélia Nel o--Fone 1592 

9 ás 12 e 14 ~s 17 noras. 


RESIDENCIA' 

Av. Hercilio Luz, 186 


_. Phone: 1392 

Attf!nde a chamados 
14 

• do 8011 sél'íUlllCutc :lvarin<1o~ o doiR 1('1'(;08 de seus c<lifíeios. 
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IMPUREzns DO SII!!GUf' 
Atlasto. sob a fé do m~u 

gr'o. que tonda cnlprC'R:tdo o 
"HIII! DI 

---.::'- NOGUEIRa", 
\ nos c I ~ 09 

., dohol1l3 

(] 
\ l opn l'u:t R 

, ~~!) 1~ ~1~~~. 
< <.;' Ir.,1. nt:lIll. 

urn rnedi · 

d \" l'ilsi"do 
.lfi cs z na~ imp U r ~z.lS UO 

CASA ANTENA 
Murtou · ~!' pur/l a me~mn 

rw\ Tir llde nf(·~, n' 56 
EsPecialidade em consertos de 
rádios e de aparelhos elétricos 

em geral. 

Spripo !! d., " prontirlAo

Preços ao alcance de 


-- lodos -.. 

. FACILIDADE NOS 

PAGAMENTOS 

II 	
_ 

Livres"; e "Fé na vitória"_ Plano popular. Prellllado o n. 7.010 
II~~~=======:;I o chá assim distribuido foi 7.010-Milhar- Primeiro prêmio no valor de rs_ 5:0CO$000 

presente dos plantadores das OtO-Centena no valor de rs, 600$000 

índias Orientais Holande- loversilo do milhar no valür de rs. 200$000 

sas, os quais solicitaram ao OBSERVAÇÕES - - O próximo Rorteio realizar-se-á DO 

Ministério das Colônias da dill 30 de Abril, (quarta reira), ás 16 horas, de conformidade 

Holanda que o distribuisse com o Dpcreto· L"j n. 2.891. 

dessa fórma. Rio de ,laneiro, 29 de MMrço de 1941. 


Te~!::.if~:s~:~~~d:!gêdci:' VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federnl 

"Nunca o povo holandês re- Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro 

cebeu, com tal, gratidão, um D. 'eçilnha -Diretor-Gerente 

presente das lndins Orien- Convldam08 Ol sent:ores pre~hmistas contemplados, 

tais, especialmente porque é que e~tejam com 08 seu8 lIIulos em dia, a virem à n058.1 

quase impossível adquirir séde, parl1 receberem ~eus prêmios, :dE' uCHdo com I) nos 


lHolandesas., nf) séde da Alliança dll Lar Ltda., de IIcordo com as ins
co~~i~'ha ~:cad~,::e~.::~,::;~ truções boiudas pe lo relerido Decretr -L" i. 

~~e::áb:~~~r:e h~;:~d~:~ Plano especial. Premiado o n. 7.010 
com as seguintes frases: "A 7 . 010-Milh~r-Primel.o prêmio no vall'r de rp. \II:000i\OüO 
Holanda ressurgirá nova- O!O-Centenll no v.. h.r de rs. 1:2001l000 
mente": "Lembranças das in- Inversão do milhar no vah1r de rs. 3{IO$UOO 

dias Orientais Holandesas 	 • 

CHA' PELO AR Séde: Avenida Rio Branco n. 91···5' andar 
Londres, 5 IR .). · O repre · RIO DE JANEIRO 

sentante da Agência Reuter 
soube, em fontes holandesas PLANO FEDERAL DO BRASIL 
de~ta capi~al, que a "R.A.F." Carta Patente n. 113.-Ezpedida pelo Tesouro Nacional 
de~xou c~ri r~centemendte. Resultlido 1111 ~orteio reul:lodo !lO àiu Z!J d" Mlirço 
so re a o.an a ocupa a, de 1941, de co"tnrIJ'i ,ft t(\" com o Decreto-L ' i n. 2.8'11. 
75.~O pacotln~OS do ,:,elh~r dI' ;'0 de Dezembro de 1940, na pre'.eoça do sr. Fiscol Fe
cha das índlas Orientais deral e grande numero rle pre8tllmistll~ e O\ltrus peSSOIl€, 

uma só onça de chá na 
.I~~~~~~~~~~~~H~o~la~n~d~a~" . 

... 

v. S.P!ºc~r-a· fêprésêntações? 
Uml dll mllon. librlcll dI Folhlohal.estabelecldl hl mlil de '5 

anal, P\'OCurll rapnllatlnt81 • .. vllllantll. Vladadoral IlIvOl, ai Cultal a 
DO IDtlrlor, N8I6clo lérlo • lucrativo. Bou COmllllltL Dtlmu POlllllUldadll 

:~~~'::~:Oall1d:r!a~~~~~~:~o.~r:::~~~ilc~~ · 3I:;r::~I.;'XrAL~: 
cllxa 309'1, -- Slo PluIo. 

AVISO AO PO VO CATARINENSE 
linha direta Porto Alesre-Florianópolil 

Empresa Jaeger & Irmio 
Saldas de FlorianópoliS às terças e sábados 

Saídas de Porto Alegre pera Florianopolis 


às quartas e sábados 

Saldas de Araranguá às quartas, 


CapUdl Realizado Rs 
Capital e Reservas 
Responsabilidades em t9Jh 
Receita em 1938 
Ativo em 31 de dezembro de 1938 
Sinistros pagos 
Ben~ de raiz. (prédiOS e terrenos) • 

Diretores: 

9.000:wOJOOO ...' 
~.058:377J9I)2 

a.188.652:S99I714 
22.786'183$148 
7\.478:791$813 
~.094:715J170 

t7.1811:2485949 

Francisco José Rodrigues "edreira, Dr. PArllllo d'Utra 

Freire de Carvalho e EpifAnio los~ d. SO\lsa 


f.?eglllacJllr1:S de nVéHias nas princIpais cic1ad~s 
d. Am~rica, f'lIrop~ e Alrica 

Agente em FlorianópoliS I 
( A M P O 5 L O BO & Cí". 

In/A FELIPE SCl-IMIDT N. 311 


( ul.,a postal 10· . Tcle"hnnd083- End.Tel. • AU.IANÇA. 


Escritórios em Itaiai, Lagulla e 

Blumenau. Sub-Agente em LaQes 

ALLIANÇA DO LAR (LTDA.) 

so Regulamento_ 

Goodyear 

Indústria Brasileira 

Pneumáticos-Câmára de ar-Correias 

S.ltos de Borrlcha-Mangueiras-etc. 


Produto! da 


Cia.GI{Q.r~j Brasil 

com Fábrica em Sio Peulo 

sábados e domingos 	 . ' 

A·",~;:C~':!'~':~::o SILVA I DISTRIBUIDORES; STACATARlNk--------1 F~.	 :~~UI
r~n~!~~_B~!~~~~.,r~.. 
- Joinvil!e -. Laies - São Francisco do dul. 

Mostruário em TubarAo. .-=~::zllt.õ:~_____________ ' 
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....- 11............ 7 ............ 
 I-
a qualquer hora do dia e da noiteiHIIJO-' 10 "Café Java"
Delicioso l-euidadoso preparo 1 

o Estado 

R8daoçAo e Ollloln •• .t 

r•• JoAo PInto u. 13 


Tal I02~-C1. 1'0.t.1 .SQ 

slm'Ple'•• slrlpp••• N'.,rl'.d•••• ro::Z~:~ 

. ) 

e r.:::.í!~~&-:;=

rv. C.;>//n/ : que não f.II'" EHIõMiii.... 

AlIoo '-.'bercuio:.o. tomando-o co"...........·....'-. _ A mais Importante Companhia de Capitalização da América do Sul 

Semeetrt! II receb.u mal. d. 24000 .It••,..... ,..... Amortização de MarçoCONTRATOSSE 

_deito... Tenham cuidado! Não ao dei......g •••r .. ......l'rtw~.tr. 
"m .6 o CONTRATaSSE. que' barato_ nlo , .........__ No sorteio de amortizações rellllZlldo em 31 de Março de 1941 foram sorteadas a. 
118. .....,adabllaaial.. T...b...-DCI ......0.. __ seguiotes combinaç'les: NUlI1erfl ••uI8o 

No I"t,,/o, 
Anoo Sociedade Cooperativa de Responsbilisadade BCE DHA (iXS YUH VAY CIF
Sem.tire 
']'rlm",'r. Limitada Todos os Iltulos em vigor, portadores de uma das combinaç<i(ls supra, serão imediata-

ADDUDoloe e.,d1uCt, C\ontr!lC'itn 

.Banco ded~ré:!~~:°!a~~~:n~ Agrlcola ,(Õ.o;O00.00'(0 
Rua Tlalano n. o 16 - Sp.de plóplla 

I A Sul A Regl~trado no Ministério du Agricultura pelo Cfrlificad.:> 8 
n. 1 ~DI 20 de Selemnro de 1938. 'me' -Ica C"" -t 1 ,..,

Endereço telegráfico: BANCREPôLÂ r ãipl a Izaçao 
'----------: C6digos usado:L~~~~~(1~~L~~' e 2a. edição acaba de pegar O TITULO Nr 76.963 COMBINAÇAO CIF noI

ItiTITUTO Df. DIAGNOSTICO E\-lPRESTA ESPECli\LME~TE A AGRICULTORES valor de 10:000$000, ao Sr. Márcio Machado Portella, FlOrianópolis,
Emprestimos - Descontos - CobrançasClLINltlO e ordens de pagamento. Avenida Trompowsky . 

Dr. Di_lma Mcellm_nn ~~~rl'cso:~~Rslft~n~:nb~iX~mF.~~~~~i~: t~~~I~~fig:r~O /~~~ddo~ Procurai conhecer os detalbes dest:siu~e~~~~~~~:. pam [tlz~r econo mia seg-ura, pratica 
Formado pel. Uolversldade de 

Oeoebra tSulçal 

do 

da~ Apólice~ do Estudo de Pernhmhuco, com sorteio Solicitai ho.i~ mesmo informações ao Agente ADOLFO BOETTCIIER. Florianópoliij. Rua 
Com prlUca 80S bospltals europeu. semestral, em M.io e Novemhro. Fl'livpe ~(;bmidt sino (Edificio Amelia Neto) ou 1108 Inspetores e Agentes 
Cllolca médica em geral, pediatrIa, Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados em todo o Brasil. 
dfleoÇ81 do "'stema nervo"", apare· de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. 

e da mulber. MaDtem carleira e~pecial para tldmlni~lrtlçilo de prérlios. O próximo sorteio de amc·l'tiz'lção será ('ellliz'Hlo 110 diu ,~O de AlJrll de 
Assistenle Técnko Recebe dinheiro em depósito pelas 1941, às 14 i1oras. 

Dr.Paulo Tavares melhores taxas : 408 8v-! 
CllflO .de RadiologIa Cllolc1 com o C/C à dispol'lçào (relil·tlda livre) 2% 

Ibo geoilo-urloarlo do bO .t. em 

dr. Manoel de J\ breu Campao>rlo

Slo Faulo). E~peciallz.do em HI· 
 C/C Limitada 5% Salurnino Antõnio de
gleoe e Saúde Pública, pel. Uolver· C/C Aviso Previo Ii% 

IId.de do Rio de Jaoelro. C/C PCBEO Fixo 7% 
 Melo e Senhora Registro ObrigatÓri~participam aos seus pa Gabinete de Raio X Acena prucuraçào para receber vencimentos em to

pessoas deAparelho moderon SIEMENS p.ro dus as Repllrtlções Federnis, EstllduaiR e Municipais. rentes e sua a
dlBgu6IIIcOS das dor ocas Interna0 mizade que sua filha 

Coraçlo, pulmO.., veslcol .. biliar. GENI MELO 
 dos vinagres

. . e.l6mag08, etc. contratou casamento8adlogralla. ó.aeao e radlograllaB Prazo para o registro e análise: 120 dias para oscom o sr.dentárlao fabricantes requererenl registro dos seus produtos.Electrocardiogralia clinka AUGUSTO HAENNING 
(DlagoÓ811co prec.1O d.. molésU•• Fpolis., Março, 1941. Findo o prazo, OS Vinagres. quaisquer que sejam as suas 

cardl .. "". por o;elo d" IrsÇKdüs matérias primas, não poderão ser expostos á venda 
elétricos.) e consumo pliblico em qualquer ponto do País.

Melabolismo basal 
(Uetermloaçlo dOI dllllrbl08 da! Procure ou escreva à 
glandula8 de .ccreçlo Inleroa). Dr. Acácio Moreira

Sondagem Duodenal ORGANIZAÇÃO COMERCIAL(Ex.me qulmlco e microscópico do ADVOGADO .uco duoden.1 e da btn.). Consultas e pureceresOablnete de ItsloteraDla CATARINENSEAç<ies civle e comercillis 
ralol Infra-verMelho e elelrlcldadp VISCONDE DE OURO estabelecida à Rua João Pinto n." 18 (baixos) - Floria
Oull•• ourlll., ralol oltr.-vloletas, 

médica PRETO, 70 nópolis, com casa filiada na Capital Federal. que estáLaboratório de microscopia e apta a encaminhar e obter todos os registros.análise clínica Fone 1.277 
Exome. de slugue par .. di.gnÓstlco 1~==================~11~8=9~__________________________~lSval~ 
da .111118, dl.go6stlco do Impaludl.

mo, dOl8gem da orê. 00 oaogue, 

etc. Exame de urina, (reaçlo dp

Aoebelo Zoodeck, para diagnóstico 


~ . 
precoce de IIravldl>Z). Exame d~ Dôr de dente? 
puz, escarros, liquido raqulaoo e 

qoalquer P~:'l~:::D~.eluOldaçlO 


Rlla Fernando Macbado, e 

Telerone 1.195 


FlORIANOPOLIS 


MOloelelala Wanderar
ORe RICARDO Vende-se uma, com pouco 


uso, e em perleito estado de 

conservação, por 2:000$000. 

Informações, por obséquio,
GOTTSMAN HELENA DE VARGASnesta redaçl1o. 
1~ ~5 Manicure e especialísta em "permanentes»

Ex-chefe de cl/ e penteados modernos . ' .Representantes en/c. do De volta a esta capital, comunica às suas geotle viajantes freguesas que se acha. à sua disposição; noHospital de Precisamos para toda8 as 
e zonas do Pais. Negócio séNueruberg FarmáciaccEsperança" Salão Brasilrio e lucrativo, Ótimas con

(Prors. L. Burkbardt do ções. Cartas A FABRICA DE P R A ç A QUI N ZEN. 10
FOLHINHAS Rer. 601, Caixae B. Kr9uter) farmacêutico NILO LAUS 3.097 - Sil.o Paulo, 

E1õpecialisla e~'1 HOje e amanhã será a sua preFerida. 
Unu'gia Gel ai- 1\t~~~i.G I A~~1t~iG1 tDrogas n.cionais e estrangeiras 

' ': '''1 Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de ' umaHomeopatia. _. PerFumarias. - ArtigosAlta cirurgia, gyne boa instalação de luz OU obter materiais elétricos•. em seu própriO
cologla (doenças de de borracha iriteresse,visite sem compromisso a
Benhoras) e partos.


Cirurgia do systema 
 Garante-se 8 exata ob,ervância de INSTALADORA DE FLORIA~H0,.e0lISnervoso e operações
\, de pla.etlca, receituário médico. pois. seus artIgos para presentes . e materiais _elétricós; "'seúl! preç()~

Coollullorlo á rua Tra:a não têm rival; por exemplO: lâmpadas a partir de .18000, f tOS . para
00, 18 (daa 10 ti, ti, • 
das !fI ás 16,60) Te·e Preços módicos Instalação desde 8300 o metro, suportes . para lâmpadas .... a . partir 'de 

. pbone - 1,286 $100, e assim todos os materiais estão a preços ·ao ·.·, alcance , de todos
R. Conselheiro Mafra. 4 e 5 (edi1ício do "I ilesldeocla à ru& 88

teves Juntor, 20.••• Mercado, frente à Casa Halpcke). InslaladorCl de Flori'éXnópolis - . 
fone 1642TéJ.ephone _. l.1Jl RUA .TRAJANO. 11 e FELIPE SCHMIDT, I1""-Fone_~?~_ 

" 
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o .STADO 7 d. AbrU _ "'1 I' 

A~~is·A~8~a, capital ~a A~issinia, caiu em poder das tropas imperiais inglasas 

oCAMINHÃO QUE MAIS TRABALHA 

~~~J~~t~~~~ 

"'_lJ~ 
Não são argumentos; são fatos. FORD construiu e vendeu, 
até hoje, maior número de caminhões que quaÍquer outro 
fabricante . Se o senhor se detiver para observar, cons· 
tatará que, em quasi todas as grandes ou pequenas 
frotas de caminhão do Brasil, há Fords no traoalho! 

Deve haver uma forte razão para isto. E há: baixo ./ 
preço, menor custo de operação e de manutenção, CX~ 

traordinária durabilidade de todo o material, grande 
resistência no trabalho. Experimente um FORD! 

CAMINHÕES 

Matou a 'Ilha qua..do 
TOSSE? BRONCHITEsf pretendia aquecê-Ia

M 
Lisboa, (Via aérea ) - '. No 

" :;;~~~~ I:I ~'a~~~IIII~~~(~a , ~~':n(~~~~ 
, ' , ' sa dum ti jolo quente, que a 

\ ~:~ i r!~~I~~I~:~~~r~~ ~I~~:O~ ~:~~ 
- j llcgou o fogo às roupas, AI'

ELIMINA! FOIHALECE! miuda Clá udio llibeiro, de dois 
__ meses, filha de Emídio Paulo 

CompraI na CASA MISCE Cláudio e de Ma ria Ribeiro 
LÂNEA é saber economizar' Cláudio. 

De um sorriso pode nascer um romance. Proteia 
para sempre a bel.za de Eeus dente. com o 
Creme Dental Ges.y que, com sua espuma 
abundante, c]cleia sem desgastar o esma lte, 
purUlca o hólito e faz a assepsia completa do 
meio bucal. E evita o tórtaro. a córie e a. fer
mentações, qraças ao leite de maqnésia. 
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